
 

 

Verslag Kinderraad van 26 juni 2018’ 

 
- Aanwezig: Fedde, Tessa J, Joris, Feline 

- ( Djessy en Mirthe zijn afwezig i.v.m oefenen musical maar krijgen 

uiteraard wel wat lekkers) 

 

1. Welkom door juf Liesanne: 

Vandaag is de laatste vergadering van dit schooljaar. De juf vond het erg 

leuk om dit jaar met de kinderen te vergaderen over belangrijke zaken. 

De kinderen hebben dit schooljaar goed meegedacht en hadden leuke 

ideeën met als hoogtepunt: de Fancy Fair. Wat heeft iedereen zich 

ingezet om geld op te halen voor het schoolplein. 

Omdat het de laatste vergadering is starten we deze keer met wat 

lekkers van de juf. 

 

2. Hoe gaat het in de groepen? 

Groep ⅚: Het gaat goed in de groep. We werken veel samen en er zijn 

minder ruzies.  

Groep 7: Het gaat goed in de groep. Sommige kinderen uit de klas kunnen 

helaas nog wel snel boos worden. Dit gaat dan om kleine zaken 

(bijvoorbeeld een potje voetbal verliezen tijdens de gymles, kinderen 

geven elkaar dan snel de schuld) 

Groep 8: Zijn druk bezig met het repeteren van de musical 

 

3. Napraten over avondvierdaagse. 

Groep ⅚: De avondvierdaagse ging goed. Er deden veel kinderen mee. 

Sommige kinderen gingen helaas voor de juffen uit lopen.  

Wij zijn volgens een aantal kinderen de enige school waar de kinderen niet 

van vooruit mogen lopen, sommige kinderen willen  nou eenmaal sneller 

lopen. Groep ⅚ heeft hiervoor een oplossing: 

Als er een ouder iemand bij is dan kunnen zij de kinderen meenemen die 

wat sneller willen lopen.  

 

Groep 7: Het was goed gegaan. De eerste avond kwam de groep van de 10 

km eerder aan dan de 5 km. Dit vonden een aantal kinderen erg raar. 

Wij denken dat het te maken heeft met de opstopping die tijdens deze 

avond plaats vond omdat er op de route grote groepen door een smal 

paadje moesten en er veel kinderwagens doorheen moesten.  

 

 

 

 

 



 

4. Napraten over schoolreis. 

Groep ⅚: Het schoolreisje naar het Archeon was heel leuk. Het was wel 

iets anders dan een pretpark. Dat vonden heel veel kinderen leuk maar een 

aantal kinderen hebben het idee van een pretpark wel gemist. We hebben 

wel veel avonturen beleefd zoals kanoën en naar een paardenrace gekeken. 

De geschiedenisles mocht voor een aantal kinderen wel wat minder. 

We vonden het fijn dat we zonder begeleiding door het park mochten! 

 

Groep 7: We vonden het leuk maar we vonden het vooral een leerzaam 

reisje. We hebben het spelen wel een beetje gemist. Een schoolreisje mag 

wel iets meer pretpark niveau hebben. Het Archeon is leuker om met je 

ouders te bezoeken bijvoorbeeld. 

 

5. De overige activiteiten op school: project vakantie en 

groepsdoorbrekend etc. 

Groep ⅚:  

- Groepsdoorbrekend werken was leuk omdat we weinig weten over 

techniek.  

- Project vakantie: We vinden het thema van het project erg leuk. 

Iedereen neemt veel spullen mee. We hebben allemaal zomerhoeden 

meegenomen en we nemen allemaal zomers fruit mee. Fedde is thuis 

bezig met het maken van een leuke bar. Deze zetten ze neer 

tijdens de kijkmiddag. Groep ⅚ heeft ook het plan om iets leuks te 

verkopen tijdens deze middag. Dan kan het geld naar ons 

adoptiekindje Stephine.  

-  

Groep 7: 

- Groepsdoorbrekend werken: Techniek was leuk. Het was wel te lang 

geleden waardoor er volgens de kinderen teveel tijd tussen zit. Het 

mag volgens de kinderen wel iets vaker.  

- Project vakantie: Groep 7 werkt over het land Spanje. Per groepje 

hebben we een eigen onderwerp gekozen binnnen dit thema. Joris 

gaat bijvoorbeeld met zijn groepje spaanse hapjes maken (tapas) 

Iedereen is betrokken en hard bezig.  

 

 

6. Punten uit de groepen 

Groep ⅚: Wij willen graag minder lawaai in de gang. Bij de overblijf moeten 

we meer doeltjes delen. Nu komt er veel ruzie. Oplossing namens groep 

5/6: een rooster maken voor het gebruik van de doeltjes.  

Wij vonden het schoolkorfbaltoernooi superleuk. Groep ⅚ is zelfs 1e 

geworden. Buitenspelen is nu erg gezellig, iedereen mag meedoen! 

De bordsessie in groep ⅚ gaat ook erg goed. We moeten alleen geen namen 

van kinderen noemen. We moeten over een groep spreken i.p.v personen. 

De fietsenstalling blijft een rommeltje.  

Groep 7: Hoe zijn de pauzes volgend jaar samen met groep 6/7?  

Nu spelen we met ⅞ buiten. 



De volgende vergadering zal plaatsvinden in een andere samenstelling. Het 

is fijn als er in het nieuwe schooljaar weer nieuwe kinderen uitgekozen 

worden die de klas goed kunnen vertegenwoordigen! Een fijne vakantie en 

tot volgend jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


